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ORIENTAÇÃO DE GESTÃO N.º 3/2012 

Obrigações legais dos beneficiários em Matéria Ambiental 

 

As boas práticas difundidas pela Comissão Europeia – Documento COCOF 

08/0020/01 - preveem que durante o processo de decisão a Autoridade de 

Gestão solicite ou se certifique que existem as licenças em matéria ambiental, 

necessárias à execução de uma determinada operação. 

O Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de Coesão estabelece para as 

operações, como condição geral de admissão, o dever de cumprirem as 

disposições legais, nacionais e comunitárias, em matéria de licenciamentos ou 

autorizações prévias, aplicáveis ao arranque da operação. E, como condição geral 

de aceitação, o Regulamento refere o dever de verificarem a conformidade com a 

legislação nacional e comunitária que lhes seja aplicável, incluindo a legislação 

ambiental.  

É assim imperativa, a apresentação em fase de candidatura ou de execução, de 

declaração que ateste o cumprimento das políticas nacionais e comunitárias em 

matéria ambiental e os licenciamentos ou autorizações legalmente exigidos para 

a fase em que se encontra a operação e que atestam o alinhamento dos 

beneficiários com as preocupações comunitárias nestas questões. 

A verificação da admissibilidade das candidaturas materializa estas 

preocupações, sendo que, revelando-se necessário, poder-se-á solicitar às 

autoridades competentes, nomeadamente, aos organismos e serviços do 

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 

informações que visem comprovar o cumprimento da legislação em vigor em 

matéria ambiental e de ordenamento do território. 

O Regulamento do FEDER e do Fundo de Coesão prevê que, em situações 

excecionais, a comprovação das licenças necessárias à execução e encerramento 

da operação, em que se incluem o cumprimento das questões ambientais e de 
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ordenamento do território, possa ocorrer até ao momento da apresentação do 

Relatório Final das operações. Nestes casos, há lugar a condicionantes 

contratuais que garantem que a operação observará, regra geral até ao seu 

encerramento, os aspetos ambientais aplicáveis. 

Em sede de verificações no local e na fase de exploração (controlo ex-post), 

estes aspetos necessitam de comprovação através de evidência documental.  

De entre as obrigações ambientais a respeitar pelo beneficiário, importa em 

particular, destacar o instrumento Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e as 

questões de Conservação da Natureza. Para os projetos abrangidos pelo regime 

jurídico de AIA, exige-se a apresentação da Declaração de Impacte Ambiental, 

sendo que na maior parte das situações bastará consultar a legislação para 

verificar o enquadramento ou não, nesse regime, das operações candidatas. 

É de salientar que as alterações a projetos abrangidos pelo regime jurídico de 

AIA, merecem uma verificação cuidadosa para prevenir a hipótese de se tratar 

de uma alteração significativa - o que obriga por si só à abertura de um novo 

procedimento de AIA. Assim, no caso de se tratar de uma alteração significativa 

terá de ser apresentada a respetiva DIA, sendo que, nos restantes casos, deverá 

ser apresentada uma declaração da Autoridade de AIA (Agência Portuguesa do 

Ambiente ou Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) que 

confirme que não se trata de uma alteração significativa. 

Para os projetos não abrangidos pelo regime jurídico de AIA, mas suscetíveis de 

afetar um sítio da Rede Natura, é necessário apresentar o parecer do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas. 

O Anexo I apresenta um conjunto de legislação de referência e regulamentação 

(não exaustivo, a título indicativo e sujeito a atualização) referente a temas 

prioritários a observar, quando aplicáveis, nas diferentes fases do processo de 

decisão, acompanhamento e controlo ex-post. 
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Nas operações integradas no Eixo Prioritário 1, o decreto-lei de enquadramento 

nacional dos Sistemas de Incentivos às Empresas, bem como o regulamento 

específico do SI Inovação estabelecem, que os promotores dos projetos devem 

cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respetiva atividade e os 

projetos de arquitetura ou as memórias descritivas do investimento, quando 

exigíveis legalmente, devem ser previamente aprovados. 

Assim, em sede de admissibilidade dos projetos e/ou acompanhamento e 

validação do relatório final, os organismos intermédios, verificam o cumprimento 

de todos os licenciamentos obrigatórios para a concretização dos investimentos, 

nomeadamente licenciamento de edificação, licenciamento industrial ou 

comercial e cumprimento das regras ambientais, pelo que se assegura que os 

projetos cofinanciados respeitam os princípios e objetivos do desenvolvimento 

sustentável e da proteção e melhoria do ambiente referidos no Tratado e 

reforçados na Estratégia de Lisboa renovada, bem como a legislação comunitária 

em matéria de ambiente. 

 

 

Coimbra, 05 de Dezembro de 2012 

 

A Comissão Diretiva 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Impacte ambiental 

Decreto - Lei n.º 69/2000, de 03 de Maio – Aprova o regime 
jurídico de avaliação ambiental, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 08 de Novembro, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 06 de Janeiro. Esta 
legislação transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
85/337/CEE, do Conselho de 27 de Junho de 1985, com as 
alterações introduzidas pela Diretiva n.º 97/11/CE, do Conselho de 
03 de Março de 1997, bem como pela Diretiva 2003/35/CE, do 
Conselho de 26 de Maio. 

Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro – Estabelece o regime 
de exercício da atividade industrial. 

Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de Janeiro – Estabelece o regime 
jurídico da instalação e da modificação dos estabelecimentos do 
comércio a retalho e dos conjuntos comerciais. 

Decreto-Lei n.º 169/12, de 21 de Agosto – Aprova o Sistema da 
Indústria Responsável (SIR). 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio) – Fixa as normas 
técnicas para a estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA 
(PDA) e normas técnicas para a estrutura do estudo do impacte 
ambiental (EIA). 

Despacho nº 11874/2001, de 05 de Junho (2.ª série) – Define as 
aplicações informáticas dos ficheiros a serem disponibilizados pelos 
proponentes. 

Portaria nº 1067/2009, de 18 de Setembro – Atualiza o valor das 
taxas a cobrar no âmbito do processo de AIA.  

 

 

Licenciamento 
ambiental 

 

Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto – Estabelece o regime 
de prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP), 
transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.º 96/61/CE, 
do Conselho, de 24 de Setembro (relativa à prevenção e controlo 
integrados de poluição), com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Diretiva n.º 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 26 de Maio, codificada pela Diretiva 2008/1/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro. 

Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro – Estabelece o regime 
de exercício da atividade industrial. 

 

Prevenção de 
acidentes graves 

Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, transposição para o direito 
interno a Diretiva 2003/105/CE (que altera a Diretiva 96/82/CE do 
Conselho, de 9 de Dezembro), e reconfigura o regime de 
prevenção e controlo de acidentes graves que envolvem 
substâncias perigosas e limitação das suas consequências para o 
homem e o ambiente. 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – Aprova a Lei da Água, 
transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a 
gestão sustentável das águas (retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro). 

Alterada por: 

- Decreto-Lei n.º 231/2008, de 28 de Novembro; 

- Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro; 

- Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de Março (artigo 47.º); 

- Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de Junho. 

 

Recursos hídricos 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio – Estabelece o regime 
da utilização dos recursos hídricos. 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de Dezembro; 

- Decreto-Lei n.º 93/2008, de 04 de Junho (retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 32/2008, de 11 de Junho); 

- Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio (artigo 38.º e 39.º n.º1 b)) 
– Aprova o regime de proteção das albufeiras de águas de serviço 
público e das lagoas ou lagos de águas públicas; 

- Decreto-Lei n.º137/2009, de 08 de Junho - Prorroga, por um ano, o 
prazo para a regularização dos títulos de utilização de recursos 
hídricos previsto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio; 

- Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de Setembro; 

- Decreto-Lei n.º 82/2010, de 02 de Julho; 

- Lei n.º 44/2012, de 29 de Agosto. 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro – Fixa as regras do 
regime de utilização dos recursos hídricos 

 

Despacho n.º 14.872/2009 (2ª Série), de 02 de Julho – Normas para 
a utilização dos recursos hídricos públicos e particulares 

 

Portaria n.º 702/2009, de 6 de Julho – Estabelece os termos da 
delimitação dos perímetros de proteção das captações destinadas 
ao abastecimento público de água para consumo humano, bem 
como os respetivos condicionamentos 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Recursos hídricos 

(cont.) 

Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro – Estabelece a titularidade 
dos recursos hídricos (retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 4/2006, de 16 de Janeiro). 

 

Planos especiais de 
ordenamento do 

território - orla costeira 

Decreto-Lei n.º 309/93, de 02 de Setembro – Regulamenta a 
elaboração e a aprovação dos planos de ordenamento da orla 
costeira. 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de Agosto; 

- Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho; 

- Decreto-Lei n.º 113/97, de 10 de Maio. 

Planos de ordenamento da orla costeira em vigor. 

Planos especiais de 
ordenamento do 

território – planos de 
ordenamento de 

albufeiras de águas 
públicas 

Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio – Aprova o regime de 
proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e 
das lagoas ou lagos de águas públicas. 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março (artigo 2.º) – Procede à 
décima alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de 
Maio. 

Planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas em 
vigor. 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de Setembro – Aprova o regime 
geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica 
interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 05 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, 
de 12 de Dezembro. Este diploma foi alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, transpondo para direito 
interno a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Novembro. 

Decreto-Lei n.º 85/2005 de 28 de Abril – Estabelece o regime a que 
fica sujeita a incineração e a co-incineração de resíduos. 

Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio – Fixa as regras a que fica sujeito 
o transporte de resíduos dentro do território nacional. 

 

Portaria n.º 209/2004, de 03 de Março – Publica a Lista Europeia de 
Resíduos. 

 

Portaria n.º 50/2007, de 09 de Janeiro (retificada pela Declaração 
de Retificação n.º16/2007, de 26 de Fevereiro) – Aprova o modelo 
de alvará de licença para realização de operações de gestão de 
resíduos. Gestão de Resíduos 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março – Aprova o regime das 
operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou 
demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente 
designados resíduos de construção e demolição ou RCD, 
compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas 
operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, 
tratamento, valorização e eliminação. 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho (artigo 11.º). 

Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho – Aprova os modelos de 
guias de acompanhamento de resíduos para o transporte de 
resíduos de construção e demolição (RCD). 

 

 

 

Reserva Agrícola 
Nacional 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, aprova o regime jurídico 
da Reserva Agrícola Nacional. 

Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril – Utilizações não agrícolas de 
áreas integradas na RAN. 

Reserva Ecológica 
Nacional 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto – Aprova o Regime 
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e revoga o Decreto-Lei 
n.º 93/90, de 19 de Março (retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 63-B/2008, de 21 de Outubro). 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 02 de Novembro – Altera e republica 
o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, entrando em vigor a 
01 de Dezembro de 2012. 

Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro – Estabelece as 
condições para a viabilização dos usos e ações referidas nos n.º s 2 
e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto. 



 

8/13 

Tema Legislação de referência Regulamentação 

Rede Natura 

 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 22 de Maio – Revê a transposição para a 
ordem jurídica interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 
02 de Abril (relativa à conservação das aves selvagens), e da 
Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (alteração e 
republicação). 

 

Planos especiais de 
ordenamento do 

território – planos de 
ordenamento de áreas 

protegidas 

Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho – Estabelece o regime 
jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade e revoga 
os Decretos-Leis n.ºs 264/79, de 01 de Agosto, e 19/93, de 23 de 
Janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 53-A/2008, de 
22 de Setembro). 

Portaria n.º 1181/2009, de 07 de Outubro – Estabelece o processo 
de candidatura e reconhecimento de áreas protegidas privadas 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro – Estabelece o regime 
jurídico da urbanização e edificação – RJUE (retificado pela 
Declaração de Retificação nº 5-B/2000, de 29 de Fevereiro)  

 

Alterado por: 

- Lei n.º 13/2000, de 24 de Fevereiro – Suspende a vigência do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro; 

 - Lei nº 30-A/2000, de 29 de Dezembro – Autoriza o Governo a 
alterar o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que 
estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação; 

- Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho (retificado pela 
Declaração de Retificação nº 13-T/2001, D.R. de 30 de Junho); 

- Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro; 

- Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro; 

- Decreto -Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto; 

- Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro; 

- Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; 

- Decreto -Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho; 

- Decreto -Lei n.º 26/2010, de 30 de Março; 

- Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro. 

Planos Regionais e Municipais de Ordenamento do Território 
em vigor. 

 

Relação das disposições legais referentes à construção, Artigo 
123.º do RJUE, na sua atual redação: 

“Até à codificação das normas técnicas de construção, compete aos 
membros do Governo responsáveis pelas obras públicas e pelo 
ordenamento do território promover a publicação da relação das 
disposições legais e regulamentares a observar pelos técnicos 
responsáveis dos projetos de obras e sua execução, devendo essa 
relação constar dos sítios na Internet dos ministérios em causa.” 

 

(Relacionada) Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho – Aprova, ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de 
execução, a que se referem os n.ºs 1 e 3 do artigo 43.º do CCP, 
bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e 
faseamento de projetos de obras públicas, designados como 
instruções para a elaboração de projetos de obras, constantes do 
anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante. Aprova, 
ainda, a classificação de obras por categorias, a qual consta do 
anexo II à presente portaria, da qual faz parte integrante. 

Urbanização e 
edificação 

 

Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro (artigo 42.º) – Estabelece as 
bases da política e do regime de proteção e valorização do 
património cultural. 

 



 

10/13 

Tema Legislação de referência Regulamentação 

 

 

Ruído 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro – Aprova o regulamento 
geral do ruído (RGR), retificado pela Declaração de Retificação n.º 
18/2007, de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 
de 01 de Agosto 

Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de Julho – Transpõe a Diretiva n.º 
2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, retificado 
pela Declaração de Retificação de Agosto n.º 57/2006, de 31 de 
Agosto. 

 

Emissões gasosas 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 03 de Abril – Estabelece o regime legal 
relativo da prevenção e controlo das emissões atmosféricas. 

Decreto-Lei n.º 242/2001, de 31 de Agosto – Transpõe para a 
ordem jurídica interna a Diretiva 1999/13/CE, do Conselho, de 11 de 
Março, relativa à limitação das emissões de compostos 
orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes 
orgânicos em certas atividades de instalações. 

Decreto-Lei n.º 178/2003, de 05 de Agosto – Estabelece 
limitações às emissões para a atmosfera de certos poluentes 
provenientes de grandes instalações de combustão (GIC), 
transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2001/80/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. 

 

 

 

Portaria n.º 286/93, de 12 de Março – Fixa os valores limites e os 
valores guias no ambiente para o dióxido de enxofre, partículas em 
suspensão, dióxido de azoto e monóxido de carbono, o valor limite 
para o chumbo e os valores guias para o ozono; 

Portaria n.º 1387/2003, de 22 de Dezembro – Introduz medidas de 
segurança e controlo relativas ao uso do coque do petróleo pela 
indústria; 

Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março – Fixa novas regras para o 
cálculo da altura de chaminés e define as situações em que devem 
para esse efeito ser realizados estudos de poluentes atmosféricos; 

Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro – Fixa os limiares mássicos 
máximos e mínimos de poluentes atmosféricos, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 676/2009, de 23 de Junho, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 63/2009, de 21 de Agosto; 

Portaria n.º 675/2009, de 23 de Junho – Fixa os valores limite de 
emissão de aplicação geral (VLE gerais) aplicáveis às instalações 
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 62/2009, de 21 de Agosto; 

Portaria n.º 677/2009, de 23 de Junho – Fixa os valores limite de 
emissão (VLE) aplicáveis às instalações de combustão abrangidas 
pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Água para consumo 
humano 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto – Estabelece o regime 
da qualidade da água destinada ao consumo humano, revendo 
o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 05 de Setembro, que transpôs para 
a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 03 
de Novembro. 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de Julho (artigo 35.º). 

 

Normas de qualidade 
da água 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 01 de Agosto – Estabelece normas, 
critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger 
o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função 
dos seus principais usos.  

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 52/99, de 20 de Fevereiro. Alterado pelo Decreto-
Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro (artigo 13.º); 

- Decreto-Lei n.º 53/99, de 20 de Fevereiro. Alterado pelo Decreto-
Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro (artigo 13.º); 

- Decreto-Lei n.º 54/99, de 20 de Fevereiro. Alterado pelo Decreto-
Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro (artigo 13.º); 

- Decreto-Lei n.º 56/99, de 20 de Fevereiro, alterado por Decreto-Lei 
n.º 390/99, de 30 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 
24 de Setembro (artigo 13.º); 

- Decreto-Lei n.º 431/99, de 22 de Outubro. Alterado pelo Decreto-
Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro (artigo 13.º); 

- Decreto-Lei n.º 243/2001, de 05 de Setembro, revogado pelo 
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto; 

- Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro (artigo 13.º); 

- Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de Junho (artigos 9.º e 11.º). 

Portaria n.º 573/2001, de 06 de Junho – Aprova o Plano Nacional 
Orgânico para a Melhoria das Zonas Balneares não Conformes. 

 

Portaria n.º 50/2005, de 20 de Janeiro – Aprova os programas de 
redução e controlo de determinadas substâncias perigosas 
presentes no meio aquático. 
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Tema Legislação de referência Regulamentação 

Águas residuais 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho – Transpõe para o direito 
interno a Diretiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de Maio de 
1991, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas. 

Alterado por: 

- Decreto-Lei n.º 348/98, de 09 de Novembro; 

- Decreto-Lei n.º 261/99, de 07 de Julho; 

- Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio; 

- Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de Junho; 

- Decreto-Lei n.º 198/2008, de 08 de Outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

Indústria extrativa e 
massas minerais – 

pedreiras 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março – Disciplina o regime geral 
de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos, 
remetendo para legislação específica o regime jurídico de pesquisa 
e de exploração de massas minerais (DL n.º 340/2007, de 12 de 
Outubro), pertencentes ao domínio privado, e o aproveitamento de 
depósitos minerais, pertencentes ao domínio público do Estado 
(Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março). 

 

Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março – Estabelece os princípios 
orientadores do exercício das atividades de prospeção, 
pesquisa e exploração dos depósitos minerais naturais. 

 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro (retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 108/2007, de 11 de Dezembro). – 
Aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas 
minerais - pedreiras, revogando o Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de 
Março (retificado pela Declaração de Retificação n.º 20-AP/2001, de 
30 de Novembro). 

 

Portaria n.º 1083/2008, de 24 de Setembro – Fixa os valores das 
taxas devidas pela prática dos atos previstos no regime jurídico da 
pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). 

Despacho n.º 4479/2002 (2ª Série) de 28 de Fevereiro. 

Despacho n.º 5697/2011 (2ª Série) de 1 de Abril – Clarificação do 
regime de regularização das explorações de massas minerais, no 
âmbito do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 
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Recuperação de áreas mineiras degradadas: 

Decreto-Lei n.º 198-A/2001, de 6 de Julho – Estabelece o regime 
jurídico da concessão do exercício da atividade de recuperação 
ambiental das áreas mineiras degradadas. 

Despacho Conjunto n.º 242/2002, de 14 de Março (publicado no 
DR, II Série, n.º80, de 5 de Abril) – Determina o conjunto de áreas 
de exploração mineira de urânio que fica enquadrado no âmbito do 
DL n.º 198-A/2001, de 6 de Julho. 

Despacho Conjunto n.º 265/2005, de 28 de Janeiro (publicado no 
DR, II Série, n.º58, de 23 de Março) – Alarga o conjunto de áreas de 
exploração mineira de urânio que fica enquadrado no âmbito do DL 
n.º 198-A/2001, de 6 de Julho. 

 

 

 

Indústria extrativa e 
massas minerais – 

pedreiras 

(cont.) 

 

 

 

Recuperação de massas minerais – pedreiras: 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro – Introduz o Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), documento 
técnico constituído pelas medidas ambientais e pela proposta de 
solução para o encerramento e a recuperação paisagística das 
áreas exploradas, faseada no tempo e em articulação com a lavra. 
Alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 

 

 

 


